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PASTIERSKY LIST KBS
Drahí bratia a sestry, v tomto roku uplynie
40 rokov od historického momentu, keď
svätá Matka Tereza z Kalkaty prevzala –
dňa 10. decembra 1979 – Nobelovu cenu
za mier. Matka Tereza vtedy poukázala
na najhlbšiu podstatu pravého mieru –
na vzájomnú obetavú lásku a úctu medzi
ľuďmi, akú nám ukázal Ježiš, keď za nás
obetoval život (porov. Jn 15, 13). Matka
Tereza hovorila o opustených rodičoch,
ktorých zraňuje nezáujem ich vlastných
detí. Vyzdvihla ochotu deliť sa aj s tým,
čoho niet nazvyš. Pripomenula utrpenie
vyhladovaných rodín. Poukázala na
nemožnosť milovať Boha a nemilovať
blížneho, ktorý trpí hladom po láske.
Matka Tereza sa viackrát vrátila k téme
detí – trpiacich, hladujúcich, odvrhnutých
či
zanedbaných.
Najdôležitejšou
myšlienkou jej príhovoru je však tá,
keď svetový mier postavila do priamej
súvislosti s vojnou proti nenarodeným
deťom. Povedala: „Dnes mier najviac
ničí potrat, pretože to je frontálna vojna,
priame zabitie, vražda spáchaná samotnou
matkou... Ak matka môže zabiť vlastné
dieťa, čo mne zabráni zabiť teba a tebe
zabiť mňa? Nič.“ Tieto slová sa dotýkajú
aj nás na Slovensku: od roku 1957, keď
bol u nás legalizovaný umelý potrat,
prišlo v dôsledku umelých potratov o
život takmer jeden a pol milióna detí. Z
uvedených slov vyplýva, že Matka Tereza
vidí priamu súvislosť medzi násilím voči
najmenším spomedzi nás a ktorýmkoľvek

ročník: XIX.

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

iným násilím páchaným na človeku v
priebehu jeho života. Korupcia, rasizmus,
zneužívanie, násilie, fyzická likvidácia
za názor či pravdu, nevymožiteľnosť
práva, experimenty na deťoch, arogancia
v rozhovoroch či diskusiách – to všetko
sú rôzne prejavy tej istej neúcty voči
ľudskej osobe, voči jej posvätnosti a
nedotknuteľnosti. Úctu k ľudskej osobe
však možno najlepšie pochopiť a prijať
len vtedy, keď za pôvodcu všetkého a
každého uznáme Boha – Stvoriteľa. On
stvoril svet a stále ho tvorí podľa svojho
nemenného zákona lásky. Bez Boha
sa všetko rozpadá do neprehľadného
chaosu vzťahov. Spomeňme si na slávnu
vetu z románu Fiodora Michajloviča
Dostojevského Bratia Karamazovovci:
„Ak niet Boha, všetko je dovolené!“ My
kresťania vyznávame, že Boh existuje. V
tisícoch katolíckych kostolov na celom
svete znie Krédo Cirkvi začínajúce
slovami „Verím v jedného Boha“. V Boha
Stvoriteľa. Hlava Katolíckej cirkvi, Svätý
Otec František, neúnavne pripomína,
ako hlboko je táto viera prepojená s
úctou k tým najslabším z nás. Koncom
mája tohto roku Svätý Otec účastníkom
konferencie Áno životu potvrdil učenie
Cirkvi v tomto bode: „Ľudský život je
posvätný a nedotknuteľný. Od používania
prenatálnej diagnózy – na selektívne
účely – je potrebné dôrazne odrádzať,
pretože je
vyjadrením nehumánnej
eugenickej mentality oberajúcej rodiny
o možnosť prijať, objať a milovať svoje
najslabšie deti.“ (pokračovanie nabudúce)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Po
9.9.

6:15 + Andrej a Anna
7:00 + Marek - pohrebná
12:00 + Vojtech, Júlia, František, Anna,
Imrich
18:00 + Peter
5:45 + Juraj, Štefan, Mária, Mária, Anna

Ut
10.9.

Utorok 23. týždňa v
Cezročnom období
Faustínum 18:00 hod.

6:15 + Danka
7:00 + Mikuláš - pohrebná
12:00

+ Milan

18:00 faustínum - združený úmysel
5:45 ZBP pre Máriu

Str
11.9.

Streda 23. týždňa v
Cezročnom období

6:15 ZBP Jozef, Martin Peter
7:00 + Jozef - pohrebná
12:00 + Vojtech a ostatní príbuzní
18:00 ZBP Lucia s rod.

Št
12.9.

Pi
13.9.

So
14.9.

Ne
15.9.

Najsvätejšieho mena Panny
Márie
ľubovoľná spomienka
Adorácia cca 18.45 hod.
Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa
a učiteľa Cirkvi
spomienka
Povýšenie svätého Kríža
sviatok
Kalvária: 8.00 (ZBP a dary
Ducha Sv. pre rod. Lipovskú a
Vyslockú), Kalvária: 10.00

1.

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Martina, Patrik

Pondelok 23. týždňa v
Cezročnom období
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5:45 za dary Ducha Sv. pre Máriu
6:15 ZBP pre sestru Maristellu
7:00 + Bartolomej, Bartolomej, Bartolomej
12:00 + Mária
18:00 + Irena, Jozef, Bartolomej, Rozália
5:45 + Andrej
6:15 + Jozef
7:00 + Mária Višňovská - pohrebná
12:00 + Cecília, Peter, Jozef
18:00 + František, Oľga
5:45 + Anton
6.15 ZBP Pavol s rod.
18:00 ZBP Dezider (D. Smelý)

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY
SLOVENSKA - SLÁVNOSŤ

5.45 (+ Ján, Jozef), 6.30 (ZBP Mária, Eduard, Simona), 7.45, 10.00, 11.30 (+
Mária - 5. výr.), 15.00 (+ Jolana), 18.00 (+ Ján, Mária), Kalvária: 10.00 (ZBP
Mária), Surdok 9.00, Cemjata 10.30

Stránkové hodiny v kancelárii Po.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut., Str, Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.,
Pia.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 hod. - 17:00 hod. Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 5:45 – 6:55 hod.; obed: 9:55 - 11:55 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.
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Milodary:
Na
konkatedrálu:
bohuznámy Peter 50, bohuznáma
Katarína 10€. Na organ: p. Sedláková
100, RB 200€. Na Dúbravu: p.
Herstek 50€. Na Kalváriu: zo
svadby Komanický 50€. RB pri
konkatedrále: na rádio Lumen 40€,
na TV Lux 40€.
Pozývame vás ku sláveniu nášho
odpustu Povýšenia sv. kríža na
Kalvárii v dňoch 13.9 - 15.9.2019.
Všimnite si program na zadnej strane
i na výveskách.
V nedeľu 15.9.2019 budeme mať pri
sv. omšiach zbierku na Rádio Lumen.
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
V nedeľu 15.9.2019 vás pozývame na
spievané vešpery v konkatedrále so
začiatkom cca 15.45 hod. za účasti o.
kanonikov.
Upozorňujeme tých, ktorí plánujú
prijať sv. manželstva v roku 2020, aby
si prišli rezervovať termín. Niektoré
soboty sú už obsadené.
Oznam pre tých, ktorí majú záujem
o prijatie sv. birmovania v roku
2020. Prvá spoločná sv. omša bude
na Kalvárii dňa 13.9.2019. Prosíme,
aby ste si všímali oznamy v Infoliste.

vhoďte v obálke do schránky pod
obrazom Božieho Milosrdenstva v
konkatedrále najneskôr do poludnia
10. septembra.
9. Stretnutie
členov
združenia
Faustinum bude v utorok 10.9.2019
o 16.00 hod. v Katolíckom kruhu.
10. Klub kresťanských pedagógov
pozýva
svojich
členov
a
sympatizantov do Katolíckeho kruhu
na prvé stretnutie v novom školskom
roku 2019/2020 vo štvrtok 12.9.2019
o 16.00 hod.
11. Pozývame
ctiteľov
Božieho
milosrdenstva,
zvlášť
členov
a dobrovoľníkov zo združenia
Faustínum,
na
DUCHOVNÉ
CVIČENIA do Charitného domova
v Dolnom Smokovci od 27. do
29.9.2019. Exercície sú na tému:
BLÍZKO TEBA JE SLOVO. Začiatok
je o 15.00 hod. a záver v nedeľu po
obede. Prihlasovanie: mob 0911 544
434 v prac. dňoch od 8:00 do 17:00
hod. alebo emailom: faustina@
milosrdenstvo.sk
12. Naša farnosť organizuje autobusovú
púť do Bratislavy pri príležitosti
Národného pochodu za život.
Autobus pôjde 22.9.2019 o 4.00 hod.
Prežívame JUBILEUM KALVÁRIE,
ráno spred športovej haly na Baštovej
na mesiac september vám ponúkame
ulici. Záujemcovia sa hláste v
túto aktivitu: Nočné objavovanie
sakristii konkatedrály do 17.9.2019.
Kalvárie v dňoch 7.-8.9.2019. Pozrite
13. Fond na podporu umenia a
si plagát na výveske.
Evanjelický zbor v Prešove vás
V utorok 10.9.2019 na sv. omši o
pozývajú na koncert Viva Vivaldi, Il
18.00 hod. bude slávený združený
cuore barocco, v nedeľu 15.9.2019 o
úmysel. Úmysly za zdravie a na iný
18.00 hod. do evanjelického kostola
dobrý úmysel (nie za zosnulých!!),
Svätej trojice na Hlavnej ulici v
ako aj milodary na sv. omšu,
Prešove.
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
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